
Õppevahendid 2021/22. õppeaastal 

NB! 1.-4. klassi õpilased saavad õpilaspäevikud kooli poolt. 

1. klass 

eesti keel 
vihik 16 joonega (2tk), abijoontega vihik (1), harilikud 
pliiatsid, teritaja (kogujaga), kustutuskumm 

matemaatika vihik väikese ruuduga (1), joonlaud 
loodusõpetus vihik 16 joonega (1) 

kunst/tööõp 

värvipliiatsid, viltpliiatsid, käärid, plastiliin, 1 suur ja 
väikesed pintslid (erineva suurusega), veetops, 
liimipulk, PVA, värvilised paberid (mõlemalt poolt 
värvilised, joonistuspaber (suured A3 ja väikesed A4), 
rasvakriidid või pastellid, guaššvärvid (6 värviga) 

muusika 1 A4 suuruses pehmete kaantega kiirköitja 
NB! Asjadele soovitan teha peale märgistuse. Vahetusjalatsid (heleda 
tallaga). Väike käterätik. 
 

2. klass 

eesti keel 

tindipliiats (n-ö tintenpen), harilik pliiats, 
kustutuskumm, teritaja, laia joonega vihik(16 joont) 
ja abijoonega vihik 

matemaatika ruuduline vihik (väike ruut), joonlaud 30 cm 
loodusõpetus puhas valge vihik 
inimeseõpetus puhas valge vihik 

kunst-ja 
tööõpetus 

liimipulk, suure silmaga nõel, niit (valge), 
heegelnõel (4.5- 6.0mm), lõng (1tokk), savimass, 
värvipliiatsid, viltpliiatsid, guaššvärvid, lauakate, 
veetops( mis püsib hästi laual), 3 erineva suurusega 
pintslit, suuremad käärid 

muusika 1 A4 suuruses pehmete kaantega kiirköitja 
muuseumitund puhas valge vihik 
keh k tunniks sportlikud vahetusriided, käterätt 



3. klass 

eesti keel 

jooneline kaustik, õhuke jooneline raudvara vihik. 
Teksti esile tõstmiseks neoonroheline marker 
(lapiku otsaga) 

matemaatika 

ruuduline kaustik, õhuke ruuduline kontrolltööde 
ja tunnikontrollide vihik. Sirkel, joonlaud 30cm, 
harilik pliiats 

loodusõpetus ruuduline kaustik 

inimeseõpetus ruuduline õhuke vihik 

kunst/töõp 

Valge lehega õhuke vihik, joonlaud 30 cm, 
õmblusnõelte kompl, heegelnõel nr 3, PVA liim, 
pulgaliim, käärid, guaššvärvid, A3 ja A4 paber, 
traadi rull (ehituspoest, väike, mida annab 
painutada ja mis hoiab kuju), 
viltpliiatsid, must tindipliiats (peenema teraga), 
veetops, kustutuskumm, sirkel, värvilised paberid, 
harilik pliiats, värvilised pliiatsid. (Asjad palun 
tuua kooli nt kingakarbis, millele on kirjutatud 
nimi),  

inglise keel 
1 jooneline A4 vihik (vajad aegajalt ka liimi ja 
kääre). 

jalgrattalubade 
koolitus ruuduline õhuke vihik 

muusika 1 A4 suuruses pehmete kaantega kiirköitja 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. klass 

eesti keel 3 laiema joonega vihikut 

matemaatika 2 ruudulist vihikut, joonlaud 

loodusõpetus 
A4 õhem ruuduline kaustik, (mitte 
spiraalkinnitusega) 

inimeseõpetus 

värvipliiatsid ja viltpliiatsid, kustukumm, 
tindipliiats (tintenpen), soovitavalt sinine, harilik 
pliiats 

kunst 
A3 ja A4 paksem paber, liim, käärid, 
guaššvärvid, pintslid, värvilised paberid 

inglise keel 
1 jooneline A4 vihik (vajad aegajalt ka liimi ja 
kääre) 

jalgrattalubade 
koolitus ruuduline õhuke vihik 

muusika 1 A4 suuruses pehmete kaantega kiirköitja 
 

 

5. klass 

eesti keel 
1 jooneline A4 vihik kahe aine peale kokku. 

kirjandus 
matemaatika ruuduline kaustik 

kunst 

A3 paber (paksem), guaššvärvid, vesivärvid, 
pintslid, pastellkriidid, viltpliiatsid, värvipliiatsid, 
liimipulk, värvilised paberid, must marker 

inglise keel 
1 jooneline A4 vihik (vajad aegajalt ka liimi ja 
kääre) 

jalgrattalubade 
koolitus õhuke ruuduline vihik 

ajalugu 
1 jooneline või ruuduline A4 vihik (soovitavalt 
mitte spiraalkinnitusega) 

inimeseõpetus 1 õhuke vihik 
vene k jooneline kaustik 



 

6. klass 

eesti keel 1 jooneline A4 vihik kahe aine peale kokku.(eesti 
keel+ kirjandus) kirjandus 

matemaatika 

1 suur A4 ruuduline spiraalkaustik või tavaline 
paks kaustik, joonlaud, sirkel, mall, kolmnurk, 
harilik pliiats 

kunst 

A3 paber (paksem), guaššvärvid, vesivärvid, 
pintslid, pastellkriidid, viltpliiatsid, värvipliiatsid, 
liimipulk, värvilised paberid, must marker 

inglise keel 
1 jooneline A4 vihik (vajad aegajalt ka liimi ja 
kääre) 

ajalugu 1 jooneline või ruuduline A4 vihik (soovitavalt 
mitte spiraalkinnitusega) ühiskonnaõpetus 

vene keel jooneline kaustik (60 lk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. klass 

eesti keel 
1 jooneline A4 vihik kahe aine peale kokku.  

kirjandus 

matemaatika 

1 suur A4 ruuduline spiraalkaustik või tavaline paks 
kaustik, joonlaud, sirkel, mall, kolmnurk, harilik 
pliiats 

loodusõpetus 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

kunst 

akvarellpaber A4 1 plokk; A3 1 plokk; guašsvärvid, 
akvarellvärvid (12 värvi); käärid; liim; 
värviline(aplikatsiooni) paber; pintslid; 
õlipastellkriidid 

inglise keel 1 jooneline A4 vihik (vajad aegajalt ka liimi ja kääre). 

ajalugu 
1 jooneline või ruuduline A4 vihik (soovitavalt mitte 
spiraalkinnitusega) 

inimeseõpetus 
kiirköitja või kummikinnitusega kaustik, kuhu 
hoiustada töölehti 

vene keel jooneline kaustik (60 lk) 

geograafia 
ruuduline kaustik A5 (min 36 lehte), mall, joonlaud, 
harilik  

bioloogia 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

füüsika 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

keemia 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

 

 

 

 

 



8. klass 

eesti keel 1 jooneline A4 vihik kahe aine peale kokku. (Võib 
olla ka eelmise õppeaasta oma) kirjandus 

matemaatika 

1 suur A4 ruuduline spiraalkaustik või tavaline paks 
kaustik, joonlaud, sirkel, mall, kolmnurk, harilik 
pliiats, kalkulaator 

kunst 

akvarellpaber A4 1 plokk; A3 1 plokk; guašsvärvid, 
akvarellvärvid (12 värvi); käärid; liim; 
värviline(aplikatsiooni) paber; pintslid; 
õlipastellkriidid 

inglise keel 1 jooneline A4 vihik (vajad aegajalt ka liimi ja kääre). 

ajalugu 

1 jooneline või ruuduline A4 vihik (soovitavalt mitte 
spiraalkinnitusega), võid jätkata eelmise aasta 
vihikuga 

inimeseõpetus 
kiirköitja või kummikinnitusega kaustik, kuhu 
hoiustada töölehti 

vene keel jooneline kaustik (60 lk) 
geograafia ruuduline kaustik (min 36 lehte) 

bioloogia 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

keemia 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

füüsika 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

 

 

 

  



 

9. klass 

eesti keel 1 jooneline A4 vihik kahe aine peale kokku. (Võib 
olla ka eelmise õppeaasta oma) kirjandus 

matemaatika 

1 suur A4 ruuduline spiraalkaustik või tavaline 
paks kaustik, joonlaud, sirkel, mall, kolmnurk, 
harilik pliiats, kalkulaator 

kunst 

akvarellpaber A4 1 plokk; A3 1 plokk; 
guašsvärvid, akvarellvärvid (12 värvi); käärid; 
liim; värviline(aplikatsiooni) paber; pintslid; 
õlipastellkriidid 

inglise keel 
1 jooneline A4 vihik (vajad aegajalt ka liimi ja 
kääre). 

ajalugu 1 jooneline või ruuduline A4 vihik (soovitavalt 
mitte spiraalkinnitusega) kahe aine peale kokku. ühiskonnaõpetus 

vene keel jooneline kaustik (60 lk) 

geograafia ruuduline kaustik (min 36 lehte), harilik,  

bioloogia 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

keemia 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

füüsika 
ruuduline kaustik (min 36 lehte), kaks erinevat 
kirjutusvahendit 

 


